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Sammanfattning 

Könsroller i samhället påverkar män och kvinnors val av arbetsområde inom vården. 

Enligt statistik från Socialstyrelsen väljer manliga sjuksköterskor främst att 

specialistutbilda sig inom akutsjukvård samt psykiatri, medan vissa områden har brist 

på män. De patienter som önskar bli omhändertagen av en manlig sjuksköterska kan i 

dagsläget inte få detta uppfyllt överallt. Syftet med denna studie var att beskriva manliga 

sjuksköterskors motiv att söka sig till och att arbeta inom sluten psykiatri samt 

akutmottagning. Metoden för studien var kvalitativ deskriptiv, genom semistrukturerade 

intervjuer vilka analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Undersökningsgruppen 

valdes ut genom ändamålsenligt urval och bestod av fyra sjuksköterskor inom psykiatri 

samt fyra inom akutmottagning, vid ett sjukhus i norra Sverige och ett i mellersta 

Sverige. I resultatet framkom att ett motiv för de manliga sjuksköterskornas arbetsval 

var att det inom akutmottagning samt sluten psykiatri fanns bra möjligheter att göra 

skillnad för patienten, vilket medförde att sjuksköterskorna upplevde att de verkligen 

kunde göra nytta för patienten och fick känna sig behövda. Sjuksköterskorna ansåg att 

de hade bra utvecklingsmöjligheter inom sitt yrke och många karriärvägar. Arbetsmiljön 

upplevdes som tillfredsställande i förhållande till självständighet, variation och 

arbetstempo. Deltagarna ansåg att deras arbete var ett intressant område med roliga 

arbetsuppgifter. Slutsatsen var att det bland manliga sjuksköterskor inom psykiatri och 

akutmottagning fanns en attraktion till arbete som upplevs som intressant, självständigt, 

varierande, bra med utvecklingsmöjligheter och där sjuksköterskan får känna att han gör 

ett bra arbete. Sjuksköterskorna hade en negativ föreställning om att arbetet på somatisk 

vårdavdelning inte motsvarade dessa viktiga faktorer. 

 

Nyckelord: Arbetsval, könsroller, manliga sjuksköterskor, akutmottagning, psykiatriska 

avdelningar.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

Gender roles in society influence the choices of men and women regarding working 

area in healthcare. According to statistics from the Health and Human Services 

Department of Sweden, (Socialstyrelsen) men tend to mainly specialize in emergency 

care and psychiatry, while some other specialization areas have a shortage of men. 

Patients who wish to be tended to by a male nurse can not get this fulfilled everywhere. 

The aim of this study was to describe why male nurses most commonly choose to work 

in psychiatric wards and emergency rooms. The method, which has been used, is a 

qualitative interview study using a descriptive design, which later was analyzed through 

qualitative content analysis. The informants were chosen using purpose selection and 

consisted of four nurses within the field of psychiatry, and an additional four that 

worked in emergency rooms, distributed on one hospital in northern Sweden, and one in 

the central part of the country. In the result the reasons for the choice regarding work 

place of the male nurses were that at the emergency rooms and psychiatric wards, the 

possibility of making a difference for the patient and also having time for him/her was 

great, which made the nurses feel that they could be of good use for the patient, and also 

felt needed. In the work place it was considered that the nurses had good potential for 

professional development. The working environment was perceived as satisfactory in 

relation to independence, variation and working place. The participants considered that 

their field of work offered an interesting work place and providing enjoyable work 

tasks. The conclusion drawn in this study, showed that among male nurses within the 

fields of psychiatry and emergency care, found an attraction to their work because the 

work is perceived as interesting, independent, varying, providing good opportunities for 

further professional development, and where the nurse gets to feel as if he is doing a 

good job. The nurses had a negatory conception regarding somatic care, since they 

thought that it did not meet these important key factors. 

 

 

Keywords: Work choice, gender identity, male nurse, emergency service, psychiatric 

department 
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1. Introduktion 
Sjuksköterskeyrket är den största arbetskategorin inom svensk hälso- och sjukvård, 

vilket medför att sjuksköterskan har stor betydelse för vårdens kvalité (Jacobsson & 

Lützen 2009). Trots att manliga sjuksköterskor funnits i professionen sedan 60 år är 

yrket fortfarande kvinnodominerat. Under 2012 var endast 11 % av alla sjuksköterskor 

under 65 år män (Socialstyrelsen 2013b). Män och kvinnor utför inte heller samma 

arbete i det dagliga vårdarbetet, vilket medfört att det inom sjukvården finns specifika 

arbetsuppgifter som betraktas som feminina respektive maskulina. Detta orsakar en 

horisontell segregering inom sjuksköterskeyrket, där män och kvinnor återfinns inom 

olika arbetsplatser (Strömberg 2010). Sjuksköterskeyrket är ett varierande arbete, 

efterfrågan på arbetskraft är hög och genom vidareutbildning finns många olika 

karriärmöjligheter. Trots detta antas den låga andelen män inom yrket bero på 

samhällets manlighetsideal, dålig lön och begränsade möjligheter till karriärutveckling 

samt att yrket är förknippat med kvinnodominerade arbetsplatser (Dufwa 2010, Sherrod 

et al. 2005). Det låga antalet manliga sjuksköterskor kan få betydelse för de manliga 

patienterna. I en studie visades det att en tredjedel av de manliga patienterna föredrog en 

manlig sjuksköterska (Ahmad & Alasad 2007).  

 

1.1. Mäns inträde i sjuksköterskeyrket 
Män har funnits inom vårdande yrken långt tillbaka där till exempel ädla riddare gjorde 

välgörenhetsarbete under tiden de låg i försvar under krig (Ekstrand 2005). I samband 

med att Florence Nightingale grundade den första sjuksköterskeskolan i mitten på 1800-

talet påbörjades en modernisering av yrket och en utveckling av sjuksköterskeyrket som 

profession. I och med detta blev också sjuksköterskearbetet ett yrke endast för kvinnor. 

Omstruktureringen av omvårdnaden var ett resultat av den viktorianska ideologin om 

skillnader mellan män och kvinnor och där omvårdnad ansågs ligga i kvinnans natur 

(Evans 2004a, Jacobsson & Lützen 2009). Under början av 1900-talet försvann männen 

från de vårdande yrkena, något som även kan bero på industrialiseringens intåg då 

efterfrågan på arbetskraft ökades kraftigt inom industrin. Under 1930-talet hade bristen 

på sjuksköterskor blivit stor i Sverige och det började diskuteras och debatteras om män 

kunde få bli sjuksköterskor (Dufwa 2004, Ekstrand 2005) Den första mannen att utbilda 

sig till sjuksköterska blev Allan Härsing på dispens vid S:t Eriks sjuksköterskeskola i 

Stockholm 1949. Men först när legitimation för sjuksköterskor infördes år 1957 fick 

män söka till utbildningen på samma villkor som kvinnor. Utvecklingen mot fler män 
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inom sjuksköterskeyrket har sedan mitten av 1900-talet gått långsamt. Enligt SCB 

(Statistiska centralbyrån) uppgifter från 2002 har en marginell ökning av män som söker 

till sjuksköterskeutbildningen skett. Från år 1993/1994 till år 1999 har siffran gått från 

12% till 14% (Ekstrand 2005).  

 
1.2. Förväntningar på män i sjukvården 
Tidigare forskning visar att manlighet associeras med styrka vilket innebär att manliga 

sjuksköterskor förväntas ta de tunga lyften eller ta hand om de patienter som 

kategoriseras som förvirrade, aggressiva, eller på annat sätt anses vara mer krävande 

(Evans 2004b, Milligan 2001, Rajachic 2013). I en studie av Ekstrand (2005) 

framkommer att manliga sjuksköterskor ofta blir tillfrågade att hjälpa till vid tunga lyft 

och att flera av dem uppskattar detta, det inger ett gott självförtroende att anses vara 

stark och kunna inge trygghet till patienterna.  Även manliga sjuksköterskestudenter 

beskriver hur de förväntas ta lyft och våldsamma patienter, vilket resulterat i att 

studenter känt sig diskriminerade för sitt kön då de ses som ”muskler”(Meadus & 

Twomey 2011). Det finns en press från omgivningen och en förväntan på att män ska 

återfinnas i de områden som anses manligt eller att de ska inneha en högre befattning 

(Harding 2008, Jorfeldt 2004). Detta bekräftas i en studie där manliga 

sjuksköterskestuderande beskrev hur de fick förklara upprepade gånger varför de valt att 

bli sjuksköterska och inte läkare (Jorfeldt 2004).  

 
1.3. Manliga sjuksköterskors val av arbetsplats 
Enligt en studie av Rajachic (2013) beskrev män att de sökte sig till sjuksköterskeyrket 

av intresse för hälso- och sjukvård, ett intresse som kan ha väckts via en anhörig som 

vårdats på sjukhus alternativt någon i omgivningen som var sjuksköterska. De beskrev 

vidare att tack vare det stöd de fick från anhöriga beslöt de sig för att söka sig till 

sjuksköterskeyrket.   

Forskning visar att män inom sjuksköterskeyrket söker sig till mer manliga 

befattningar som anses innefatta mer fysisk styrka och mer teknologi (Snyder och Green 

2008, Strömberg 2010). Manliga sjuksköterskor upplever sig få mer positiv bekräftelse 

för sitt kön på dessa avdelningar där styrka och teknik krävs (Snyder & Green 2008).  

I Figur 1 visas ett diagram över de tre vanligaste specialistutbildningarna för 

manliga respektive kvinnliga sjuksköterskor som är baserad på siffror från 

socialstyrelsen.  
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Figur 1. Antal specialistutbildade sjuksköterskor inom de populäraste inriktningarna i 

procent under 2011 enligt socialstyrelsen (2013a). 

 

Socialstyrelsens statistik från 2011 visar att män och kvinnor specialist utbildar sig 

inom olika områden. Manliga sjuksköterskor specialistutbildar sig främst inom anestesi/ 

IVA (37%), psykiatri (23%) och ambulans (12%). Motsvarande siffror för kvinnliga 

sjuksköterskor är inom distriktssköterska (30%), kirurg/medicin (20%) och anestesi/ 

IVA (19%). Endast 9% kvinnor vidarutbildar sig inom psykiatri och endast 1% inom 

ambulans. Då ambulans är en ny specialistutbildning från 1999 är andelen 

specialistutbildade ambulanssjuksköterskor låg. 

I en studie i Belgien återfanns mer män inom akutsjukvård än i övriga områden 

(Adriaenssens et al. 2011). Enligt Milligans (2001) studie där manliga sjuksköterskor 

intervjuades framkom det även att känslan av att kunna ge bäst omvårdnad är viktigt för 

val av arbetsplats och enligt studien ansågs bäst omvårdnad kunna ges inom akut 

intensivvård. Jorfeldt (2010) menar att män söker sig till akutsjukvård då detta område 

har högre status och innebär mindre nära omvårdnadsarbete. 

Inom psykiatrin har män länge funnits som skötare (Prebble & Bryder 2008). På 

50-talet då även män fick antas till sjuksköterskeutbildningen lockades flera manliga 

skötare till att påbörja utbildning till sjuksköterska då det innebar en ny karriärmöjlighet 

för dem. Fram till 1970-talet utbildade sig många män inom psykiatri till sjuksköterskor 

vilket innebar att andelen manliga sjuksköterskor inom psykiatri var högre än 
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genomsnittet (Dufwa 2010). Män ansågs behövda inom psykiatrisjukvården för att 

hantera våldsamma patienter eller genom sin fysiska styrka förhindra patienter att 

använda sig av våld (Svedberg 2010). I mitten av 1900-talet på Nya Zeeland anställdes 

män inom psykiatri på grund av deras fysiska styrka och hade också fysiskt ansvar för 

sjukhuset. Psykiatrisjuksköterska var inte ett lika attraktivt jobb för kvinnliga 

sjuksköterskor då det ansågs vara fysiskt tungt och själsligt farligt. Under 1940- och 50-

talet var psykiatrin på Nya Zeeland mansdominerad och det rådde brist på kvinnliga 

sjuksköterskor inom området (Prebble & Bryder 2008).   

Manliga sjuksköterskor beskriver i en studie av Rajachic (2013) sjuksköterskeyrket 

som ett tillfredställande och givande arbete trots att det kan vara stressigt. De kände att 

de fick möjlighet att vara känslomässigt engagerad på ett helt annat sätt som 

sjuksköterska än inom många andra yrken. Vidare beskrev de hur mycket de 

uppskattade att det finns en så stor flexibilitet och rörlighet inom yrket, att kunna gå 

vidare på andra områden inom sjukvården.  

 
1.4. Genussystemet 
Begreppet genus syftar på att tydliggöra att skillnader mellan kön inte är konstant. 

Tillskillnad från det biologiska könet med fysiska olikheter innebär genus att manligt 

och kvinnligt skapas genom socialt och kulturellt samspel (Hammarström 2001). 

Kvinnor och män har länge setts som varandras motsatser, redan på 400-talet f.Kr. 

beskrivs kvinnan som mannens kontrast, där kvinnan var annorlunda och hade 

egenskaper som mannen inte hade och inte ville ha, mannen var norm och kvinnan var 

en sämre upplaga av honom. Genom att skilja på manligt och kvinnligt skapas genus. 

Kvinnan anses inneha egenskaper som att vara mjuk, känslosam, passiv, oförmögen till 

högre tankar. Däremot anses mannen vara förståndig, självständig, stark, aktiv och har 

förmåga till moraliskt omdöme och högre tänkande (Gemzöe 2004, Hirdman 2003). 

Enligt Yvonne Hirdman bygger genusordningen på samhällets två genussystem, att män 

och kvinnor konstrueras olika och hållas åtskilda samt den manliga överordningen där 

mannen är norm och de manliga värderas högre än de kvinnliga. Genussystemet tar sig 

uttryck i samhället genom ett särhållande av könet vilket skapar vad som är kvinnligt 

respektive manligt vilket i sin tur skapar mansdominerade respektive kvinnodominerade 

yrken och sysslor. Hierarki med den manliga överordningen visar sig i att exempelvis 

kvinnodominerade yrken har lägre status och löner jämfört med mansdominerade. Ju 

lägre ner i sjukvårdshierarkin desto mer kvinnodominerat, lägre lön, - status och 

bestämmanderätt (Jorfeldt 2010, Smirthawaite 2010). Enligt Hirdman förväntas män 
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befinna sig på manliga platser, göra manliga saker och inneha manliga egenskaper. 

Enligt Hirdmans genuskontrakt, vilket är en del ur genussystemet formas män och 

kvinnor fortlöpande till att ha olika förhållningssätt och välja olika verksamheter. I 

genuskontraktet ingår exempelvis en kulturell nedärvd överenskommelse att kvinnor 

ska ansvara för vård och omsorgsarbete (Hirdman 2003). Enligt Jorfeldt (2010) har 

genussystemet i samhället en stor betydelse för vilka sysselsättningar kvinnor och män 

väljer inom vården. 

 
1.5. Problemformulering 
Ännu idag är sjuksköterskeyrket ett kvinnodominerat yrke. Att sjuksköterskorna skulle 

återspegla den könsfördelningen vi har i samhället vore bra för patienter och samhället, 

men skulle kräva en rejäl ökning av manliga sjuksköterskor. Därmed måste fler metoder 

att locka män till yrket utforskas (Jorfeldt 2010 Sherrod et al. 2005). Statistik från 

Socialstyrelsen (2013a) visar att män och kvinnor inom sjukvården återfinns inom olika 

jobb inom samma yrke, där psykiatri och akutsjukvård är de populäraste områdena för 

manliga sjuksköterskor, medan många andra arbetsplatser har få män. Om fler manliga 

sjuksköterskor kan lockas till andra områden kan också önskan från manliga patienter 

som föredrar manliga sjuksköterskor uppfyllas. Tidigare forskning i andra länder visar 

att manliga sjuksköterskor lockas till arbeten som innebär krav på fysisk stryka och 

teknisk skicklighet. Dock finns lite forskning på området om varför svenska manliga 

sjuksköterskor i högre utsträckning söker sig till akutsjukvård samt psykiatri. Det är av 

intresse att undersöka vilka tankar och faktorer som påverkar val av arbetsområde, 

genom att studera svenska manliga sjuksköterskors egna berättelser av att arbeta inom 

psykiatrisk slutenvård och akutmottagning. En ökad förståelse om vad det är som bidrar 

att män inom sjukvården är högre representerade inom akutsjukvård samt psykiatri kan 

medföra att fler faktorer hittas för att locka män till andra områden i vården. 

 
1.6. Syfte 
Syftet var att beskriva manliga sjuksköterskors motiv till att söka sig till och arbeta 

inom sluten psykiatrisk vård och akutmottagning. 

Frågeställningar 

1. Vad berättar manliga sjuksköterskor om motiven för att söka sig till 

akutmottagning och sluten psykiatri. 

2. Vilka aspekter av arbetet inom akutmottagning och sluten psykiatri uppger 

manliga sjuksköterskor vara tillfredställande.   
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2. Metod  
 
2.1. Design 
Designen som valdes är undersökande och beskrivande med en kvalitativ ansats (Polit 

& Beck 2012). 

 

2.2. Urvalsmetod och undersökningsgrupp 
Ändamålsenlig urvalsmetod har använts vilket innebär att deltagare valdes som 

uppfyller kriterier för att kunna besvara syftet (Polit & Beck 2012). De 

inklusionskriterier som tillämpades var legitimerade manliga allmänsjuksköterskor med 

anställning inom sluten psykiatrivård eller akutmottagning. Exklusionskriterier var 

specialistutbildade sjuksköterskor. Undersökningsgruppen bestod av fyra sjuksköterskor 

inom sluten psykiatrivård samt fyra sjuksköterskor inom akutmottagningen, fördelat på 

två sjukhus. Ett sjukhus låg i mellersta Sverige och det andra i norra Sverige, detta för 

att ge en variation i urvalet. Vid sjukhuset i norra Sverige intervjuades två 

sjuksköterskor från en akutmottagning, samt två sjuksköterskor från två olika 

psykiatriavdelningar. Vid sjukhuset i mellersta Sverige deltog två sjuksköterskor från en 

akutmottagning, samt två sjuksköterskor från två olika psykiatriavdelningar. Åtta 

sjuksköterskor tillfrågades, varav två föll bort. En på grund att han inte stämde in på 

inklusionskriterierna samt en som inte svarade på förfrågan. För att hantera bortfallet 

tillfrågades ytterligare två sjuksköterskor, vilka accepterade. Deltagarna presenteras i 

tabell 1.  

 

Tabell 1: Bakgrundsinformation om informanter i studien 

Ålder Nuvarande 

arbetsplats 

Antal år 

på 

nuvarande

arbetsplats 

Tidigare 

arbetsplats som 

sjuksköterska 

Plan under 

sjuksköterske-

programmet 

27 år Akutmottagning 4 år Ambulans Ambulans 

24 år Akutmottagning 2,5 år Ingen tidigare Ambulans 

30 år Akutmottagning 1 år Ambulans Ambulans 

31 år Akutmottagning 4 år Somatisk 

vårdavdelning 

Ambulans 

28 år Psykiatri 5 år Ingen tidigare Läkare 
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35 år Psykiatri 11 månader Somatisk 

vårdavdelning 

äldreboende 

Psykiatri eller 

äldrevård 

40 år Psykiatri 6 år Somatisk 

vårdavdelning 

Ingen plan 

58 år Psykiatri 10 år Psykiatri Ingen plan 

 

2.3. Datainsamlingsmetod 
Datasamling skedde genom semi-strukturerade intervjuer med intervjuguide, detta för 

att alla deltagare skulle få samma frågor samt att författarna har möjlighet till att ställa 

relevanta följdfrågor vilket ger ett mer rikt resultat. Intervjuguiden bestod av 11 frågor 

som belyste frågeställningarna. Exempel på frågor var ”Vill du berätta hur det kommer 

sig att du valt att jobba inom akut/psykiatri?” och ”Vad är det du tycker är speciellt bra 

med att jobba inom akut/psykiatri?”. För att testa intervjuguidens funktion gjordes en 

pilotintervju med en sjuksköterska som jobbar inom akutsjukvård. Efter denna 

pilotintervju reviderades intervjuguiden. Bakgrundsfrågorna kompletterades med att en 

fråga om hur många år deltagarna jobbat på nuvarande arbetsplats tillades. En fråga om 

vilka arbetsplatser/ områden sjuksköterskorna inte kunde tänka sig arbeta inom tillkom 

också i intervjuguiden. Pilotintervjun togs inte med i resultatet då informanten inte 

stämde in på inklusionskriterierna 

 

2.4. Tillvägagångssätt 
Telefonkontakt togs med verksamhetschef för respektive verksamhetsområde och efter 

muntlig överenskommelse skickades sedan via mail information och ansökan om 

tillstånd för att få intervjua klinikens personal. Deltagarna rekryterades genom kontakt 

med enhetschef eller verksamhetschef på avdelningar. De manliga sjuksköterskorna på 

arbetsplatsen som stämde in på urvalskriterierna tillfrågades om intresse att delta i 

studien.  Två av deltagarna tillfrågades av chefen och de resterande sex deltagare 

tillfrågades av författarna. De sjuksköterskor som tackade ja fick via mail 

informationsbrev som förklarade studiens syfte, metod och ungefär hur lång tid en 

intervju beräknades ta. Sjuksköterskorna fick själva bestämma tid och plats för 

intervjun. Alla intervjuer genomfördes på arbetsplatsen, på eller i anslutning till 

arbetstid. Intervjuerna genomfördes mellan 2013-12-30 - 2014-01-23. Intervjuerna tog 

mellan 13,5-30,5 minuter, med en medellängd på 18 minuter. Intervjuerna skedde 
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enskilt där deltagarna intervjuas var för sig och spelades in. Vid intervjuerna närvarade 

endast en författare, den ena författaren ansvarade för fyra intervjuer på ett sjukhus i 

mellersta Sverige och den andra författaren för fyra intervjuer på ett sjukhus i norra 

Sverige.  

 

2.5. Dataanalys 
Intervjuerna transkriberades ordagrant till textform. Den transkriberade texten lästes 

flera gånger för att få en uppfattning om innehållet och tillsammans reflekterade båda 

författarna om textens innehåll. Den transkriberade texten bearbetades genom manifest 

kvalitativ innehållsanalys (Graneheim & Lundman 2004). Ur den transkriberade texten 

valdes det ut textstycken som besvarade frågeställningarna, så kallade meningsbärande 

enheter. De meningsbärande enheterna kondenserades till kortare men innehållsrik text 

och kodades till ord eller meningar som beskrev innehållet. Vid analys av den första 

intervjun användes triangulering genom att båda författarna kondenserade och kodade 

på var sitt håll, för att sedan jämföra analysen med varandra. Handledaren fick sedan 

jämföra den transkriberade intervjun med analysschemat. Efter kontakt med 

handledaren sågs kodernas formulering över. Resterande intervjuer analyserades 

gemensamt. Koderna sorterades in i 12 subkategorier utifrån vilka faktorer som 

innehållet beskriver. Dessa subkategorier sammanfogades till fem kategorier som 

utgjorde studiens resultat (se figur 2). Exempel på innehållsanalys presenteras i tabell 2.  

 

Tabell 2: Exempel på analysschema över innehållsanalys. 

Meningsenhet Kondensering Kod Subkategori Kategori 

Man gör, asså det är 
inte det hära 
rehabiliteringsarbete 
utan man, jag gillar 
det här att man gör 
nånting för nån och 
sen går det vidare 
och man får ta nästa 
liksom, man tar det 
här akuta skedet bara 

Inte rehabiliterings- 
arbete. Gillar att 
göra någonting för 
nån och gå vidare 
och ta nästa. Tar 
det akuta skedet 
bara. 

Gillar det akuta 
skedet. 

Intresse för 
ämnet 
 

Intressant 
arbetsplats som 
sjuksköterska  

ja det är det, de är 
mycket apparatur 
här. De är väldigt 
mycket apparatur 
men  men det trivs 
jag också med.. 
Tycker det är roligt. 

Mycket apparatur 
men det trivs jag 
med, tycker det är 
roligt. 

Roligt med 
apparatur, 
teknik 

Intressanta 
arbetsuppgifter 

Intressant 
arbetsplats som 
sjuksköterska 
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Och vi har bra 
patientgrupp också, 
dom här, a men 
mycket 
psykospatienter och 
dom är asså alla är 
genuint sjuka på vår 
avdelning.. så det är 
ju som en riktig 
psykiatri. 

Bra patientgrupp, 
mycket 
psykospatienter. 
Alla är genuint 
sjuka på vår 
avdelning. Det är 
en riktig psykiatri. 

Bra patientgrupp 
som är genuint 
sjuka. 

Givande 
patientgrupp 

Intressant 
arbetsplats som 
sjuksköterska 

 

2.6. Forskningsetiska överväganden 
Etiska övervägande är gjorda efter etiska riktlinjer för omvårdnadsforskning i Norden 

(Sykepleierns samarbeid i Norden 2003). Vår studie garanterar deltagarna full 

konfidentialitet ingen deltagare ska kunna identifieras i studien och ingen obehörig har 

tillgång till data som skulle kunna identifiera deltagarna. Tydlig information gavs till 

deltagarna gällande studiens syfte, metod och att deltagande är frivilligt. Information 

gavs både skriftligt via mejl och muntligt. Vid intervjun skrev deltagarna under 

informationsbrevet, vilket gav informerat samtycke. För att minska risken att deltagarna 

skulle känna sig i underläge under intervjun togs beslutet att endast en av författarna 

närvarade. De medverkandes säkerhet togs i beaktande och författaren försökte läsa av 

deltagaren sinnesstämning och inte ställa följdfrågor inom ämnen som kunde leda till 

obehag för informanten. Efter diskussion med handledare beslutades det att inte ansöka 

om tillstånd från etiska forskningsrådet, då studiens område inte ansågs vara känsligt. 

Däremot ansöktes det om tillstånd från verksamhetschef för respektive 

mottagning/avdelning för att få genomföra intervjuerna. Materialet förvaras säkert 

hemma hos författarna, efter studiens godkännande kommer materialet att raderas. 

Information kommer att ges till deltagarna om hur de kan läsa det färdiga arbetet på 

DiVA. 
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3. Resultat 
Analysen av manliga sjuksköterskors motiv till att söka sig till och arbeta inom sluten 

psykiatri och akutmottagning resulterade i fem kategorier och 12 subkategorier. (se 

Figur 2). Deltagarnas citat i resultatet har markerats med koderna D1-D8, där deltagarna 

D1-D4 är sjuksköterskor inom psykiatri och D5-D8 är sjuksköterskor inom 

akutmottagning. D1-D8 är sorterade utan innebörders ordning utifrån tabell 1.  

 

 

 

 

  

 

 

 

   

 

 
Figur 2. Presentation av subkategorier och kategorier. 

 

3.1 Möjlighet att göra skillnad för patienten 
I denna kategori beskrivs subkategorierna Viljan att hjälpa sjuka patienter samt Ha tid 

för patienten. Denna kategori återspeglar sjuksköterskornas berättelser om betydelsen 

Möjlighet till tjänst 

  Subkategori     Kategori 

*Viljan att hjälpa sjuka patienter 
*Ha tid för patienten 
 

Möjlighet att göra skillnad för 
patienten.  

*Tillåts att utvecklas på 
arbetsplatsen 
*Möjligheter till karriär 
 

Gott om utvecklingspotential 

*Arbetstempo 
*Arbetsvillkor 
*Kollegor viktig del i arbetet 
*Oförutsägbara och 
variationsrika arbetsdagar 
*Självständighet 
 

Tillfredställande arbetsmiljö 

*Intresse för ämnet 
*Intressanta arbetsuppgifter 
*Givande patientgrupp 

Intressant arbetsplats som 
sjuksköterska 
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av att känna att deras arbete verkligen hjälper patienten samt att få tillräckligt med tid 

för den enskilda patienten. 

3.1.1	  Viljan	  att	  hjälpa	  sjuka	  patienter	  
I studien framkom att de manliga sjuksköterskorna valt jobb inom akutmottagningen 

och psykiatri för att de ansåg att dem där verkligen fick hjälpa patienter och göra en stor 

skillnad. Ämnen som berördes var att de på dessa arbetsplatser kunde göra mer nytta 

och större skillnad för patienten än bara exempelvis dela ut mediciner. 

”Jag tror att jag kan göra nytta. Att kunna få prata mer. Få se hur människor har 

det egentligen. Istället bara för att proppa i dom tabletter och så ska dom åka hem. 

” (D 1) 

Sjuksköterskorna eftersträvade att känna sig tillräcklig i sitt arbete för patienterna. Att 

hjälpa sjuka patienter och se dem bli bättre upplevdes som stimulerande och häftigt. 

Sjuksköterskorna ansåg att då deras patientgrupp ofta är svårt sjuk går det därmed att 

göra stor skillnad för patienterna, vilket upplevdes som en rolig utmaning och fick 

sjuksköterskorna att känna sig viktiga och behövda i sitt jobb. Sjuksköterskorna inom 

akutmottagningen upplevde att det var tillfredsställande att få göra snabba 

interventioner med ett sammansvetsat arbetslag som kan göra att en patient till och med 

får sitt liv tillbaka.   

”Och skillnaden skulle vara att är man inte där och kan hjälpa till då är livet slut. 

Och det är ju den här skillnaden som är så fascinerande att man kan göra en sån 

stor skillnad och, man gör en punktinsats.” (D 7) 

 Några sjuksköterskor uppgav att de sökte sig bort från somatiska vårdavdelningar där 

de hade upplevt att de inte fick möjlighet att hjälpa sina patienter på det sätt de ville. 

Vissa sjuksköterskor kunde inte heller tänka sig att jobba inom områden där de ansåg att 

patienterna kändes som hopplösa fall att hjälpa.  

3.1.2	  Ha	  tid	  för	  patienten	  	  
Sjuksköterskorna inom psykiatrin uttryckte att de inom sina nuvarande arbetsplatser 

verkligen fick den tid till patienten som de behöver. Att få vara ute bland patienterna 

och få tiden att samtala och lyssna på patienten och bygga upp en relation till patienten 

upplevdes som positivt.  

”Långa vårdtider har jag alltid gillat, alltså där man bygger en relation med 

patienten istället för att som typ kirurgen några dagar och sedan ut, utan jag tycker 

det är kul att få relationer.” (D 4) 
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Deltagarna upplevde också att de fick mer tid för patienten inom psykiatri jämfört med 

på en somatisk vårdavdelning, där upplevdes att för mycket fokus låg på det medicinska 

och uppmärksamheten på själva patienten var för liten. Att verkligen ha tid till att vara 

ute bland patienter och att lyssna på dem upplevdes som en starkt bidragande faktor till 

att trivas och vilja fortsätta jobba inom psykiatri. 

 
3.2. Gott om utvecklingspotential 
Inom denna kategori identifierades de två subkategorierna Tillåts att utvecklas på 

arbetsplatsen och Möjligheter till karriär. Här beskriver deltagarna en strävan efter att 

fortlöpande få utvecklas i sitt arbete och i rollen som sjuksköterska och en känsla av att 

kunna göra karriär inom sitt yrke.  

3.2.1	  Tillåts	  att	  utvecklas	  på	  arbetsplatsen	  
Ett arbete som ger möjlighet att utvecklas som sjuksköterska är något som lockade 

deltagarna till deras nuvarande arbetsplatser. Inom akutmottagningen lockade 

möjligheten att se många olika patienter och få en bredd samt att akutmottagningen 

ansågs vara en bra början att utvecklas som sjuksköterska, för att sedan kunna gå vidare 

inom ambulans. Två av deltagarna hade redan jobbat på ambulans innan de började på 

akutmottagningen. De insåg senare hur lite kunskap de hade för att egentligen sitta i 

ambulansen och ansåg att akutmottagningen var bättre för att utvecklas. 

”Ehm, jag ville bli säker på min sköterskeroll innan jag satte mig i en ambulans. 

Eh, och man blir bred åå.. tänkte jag.  Man blir bred med mycket kunskap inom alla 

områden här på akuten. Och jag vill inte sätta mig nyutbildad på en ambulans. 

Därför började jag här. Och sen har jag trivts väldigt bra så jag har fortsatt bara. 

Sen har jag låtit ambulansen vänta.” (D 6) 

Sjuksköterskorna inom akutmottagning och psykiatri ansåg att det är viktigt att hela 

tiden utvecklas på sitt jobb och som sjuksköterska. Flera av sjuksköterskorna uttryckte 

ett behov av att få utvecklas och lära sig nya saker på arbetsplatsen för att bli 

stimulerade. Deltagarna ansåg att de hade en naturlig kompetensutveckling på deras 

arbetsplatser genom nära samarbete med läkare, mycket eget ansvar och ett varierat 

jobb vilket ledde till bredare kunskap.  

”men det är nog variationen vad man gör i arbetet att det finns en utvecklings 

potential hela tiden, för man vill inte stagnera och man vill hela tiden lära sig mer 

och det tycker jag man har en bra chans att göra på akutmottagningen i och med 

att det är nya patienter.” (D 5) 
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Några deltagare inom psykiatri upplevde att de genom sitt jobb även utvecklats som 

person, genom kontakt och behandling av patienter har det lett till en ökad 

självkännedom och en förbättrad förmåga till att lyssna på människor. 

3.2.2	  Möjligheter	  till	  karriär	  
Även möjligheter att gå vidare i karriären togs upp som en stark fördel med att jobba 

inom psykiatrin. De många arbetsplatserna inom området och möjligheter till 

vidareutbildning och gå vidare till öppenvård upplevdes som en fördel jämfört med 

andra områden inom medicin. 

”Åsså sen det finns väll mera utvecklingsmöjligheter, jag gillar inte ordet karriär 

men man kan ju gå vidare på ett annat sätt än vad man kan på många andra 

ställen. Man kan läsa vidareutbildningen, man kan läsa till psykoterapeut man kan 

jobba inom öppenvården man kan jobba på behandlingshem, man kan jobba på 

vårdcentralen och man kan jobba här, och det finns väll väldigt mycket så här.. 

steg att ta.” (D 2) 

Majoriteten av alla intervjuade sjuksköterskor hade planer på att vidareutbilda sig i 

framtiden och flertalet av deltagarna såg deras nuvarande arbetsplats som en bra början 

på vägen till sitt drömjobb. Inom akutmottagningen lockade vidareutbildning inom 

akutsjukvård och framtidsjobb inom IVA, anestesi och ambulans. Två deltagare ansåg 

att vidareutbildning inte skulle ge dem tillräckligt med löneökning för att det skulle löna 

sig och att det inte krävdes en specialistutbildning för att kunna få högre positioner 

inom sin arbetsplats eller för att gå vidare till en mer attraktiv arbetsplats. 

 
3.3 Tillfredsställande arbetsmiljö 
Denna kategori innehåller subkategorierna Arbetstempo, Arbetsvillkor, Kollegor viktig 

del i arbetet, Oförutsägbara och variationsrika arbetsdagar samt Självständighet. 

Sjuksköterskorna beskriver här vilka faktorer som är viktiga för att trivas på 

arbetsplatsen. 

3.3.1	  Arbetstempo	  
Sjuksköterskorna beskrev att de trivdes med arbetsnivån på deras arbetsplats, och att 

graden arbetsbelastningen hade inverkat på deras val av arbetsplats. Inom 

akutmottagningen lockades sjuksköterskorna av högt tempo, fart och stress. Snabba 

interventioner beskrevs som skräckblandad förtjusning men också väldigt roligt. Inom 

psykiatrin däremot föredrogs ett lugnare arbetstempo och mindre stress. Det fanns en 

föreställning att andra arbetsplatser på sjukhuset var alldeles för stressiga. 



 

14 
 

Sjuksköterskorna inom psykiatrin upplevde sin arbetsnivå som behaglig och de hade tid 

att utföra sitt jobb på ett patientsäkert sätt. 

”…och så tyckte jag att det var ett lugnare tempo inom psykiatrin än inom till 

exempel ja… om man jämför med en medicinavdelning. Där det liksom är en ja… 

som jag uppfattade det som en högre arbetsbelastning.” (D3) 

Sjuksköterskorna upplevde att arbetsbelastningen och stressen inom de somatiska 

vårdavdelningarna var för hög, vilket var en bidragande faktor till att de aktivt valt att 

söka sig där ifrån, till sina nuvarande arbetsplatser. Sjuksköterskorna upplevde att på 

somatisk vårdavdelning hann de inte göra det jobb de var ålagda att göra, de kände 

ständigt en stress med allt de skulle hinna göra och att det var svårt att släppa jobbet 

efter passets slut.  

”Ja, jag jobbade på vårdavdelning och det tyckte jag var, det passade inte mig. Jag 

klarar nästan inte av att planera min dag, jag tyckte det var jättestressigt och jag 

mådde dåligt.” (D 6) 

3.3.2	  Arbetsvillkor	  
En sjuksköterska från psykiatrin uttryckte att arbetsvillkoren på somatiska 

vårdavdelningar är för dåliga vilket utgjorde ett motiv varför han sökte sig därifrån. 

Deltagaren beskriver att det är sämre förutsättningar och att tiden inte finns för den 

enskilda patienten med det stora patienttrycket. Han menar vidare att arbetsvillkoren är 

bättre inom psykiatrin vilket delvis påverkat att han inte vill tillbaka till en somatisk 

vårdavdelning. 

”Hur det var för mig och varför jag sökte mig vidare det var ju liksom att jag fick 

inte dom villkor jag ville ha. Jag tyckte att nej, men då går jag vidare då, då byter 

jag avdelning för det här tycker jag inte…det här ställer jag inte upp på.” (D 1) 

3.3.3	  Kollegor	  viktig	  del	  i	  arbetet	  
Samtliga deltagare ansåg att det är viktigt att det fungerar bra i arbetsgruppen och med 

kollegerna för att trivas och stanna kvar på arbetsplatsen. Deltagarna upplevde att de 

hade bra stämning i arbetsgruppen och tog vara på varandra och det var högt till tak.  

”Eh sen är det ju kollegorna är ju jätteviktiga naturligtvis man träffar, asså 

kollegorna mer än man träffar sin familj hemma så det blir ju jätteviktigt till slut.” 

(D8) 

Sjuksköterskorna i studien upplevde ett nära samarbete med läkare och 

undersköterskor/skötare där de lyssnade på varandra och hjälptes åt för att lösa 
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vårdsituationer kring patienten. Det nära samarbetet upplevdes som positivt och ansågs 

enligt deltagarna inte vara lika utvecklat på somatisk vårdavdelning. Deltagarna ansåg 

även att de fick uppbackning i större mån på sin nuvarande arbetsplats än på somatisk 

vårdavdelning och ambulans, vilket utgjorde en faktor till att de sökte sig till nuvarande 

arbetsplats. 

3.3.4	  Oförutsägbara	  och	  variationsrika	  arbetsdagar	  
Ett motiv att söka sig till och välja att arbeta inom akutmottagning och psykiatri var 

enligt sjuksköterskorna i studien att dessa arbetsplatser är variationsrika och att 

arbetsdagarna är oförutsägbara. Att inte veta hur dagen kommer att se ut och inte kunna 

planera upplevs som en tjusning inom akutsjukvården. Variationen att det är 

omväxlande lugnt och stressigt och att den ena dagen inte är den andra lik ansågs 

fascinerade och gjorde att de blev roligt att komma till arbetet varje dag. 

Sjuksköterskorna inom både akut och psykiatri upplevde att det var tillfredsställande 

och spännande att behöva vara beredd på att lösa oförväntade situationer snabbt. 

”Jag gillar väl att det är en blandning, ibland kan det ju vara lugnt och då kan jag 

uppskatta det. Men jag uppskattar också när det händer saker och man känner att 

man.. att man lyckas reda ut situationer sådär som kanske inte  var helt förberedda, 

man var kanske inte var förberedd på. Det tycker jag väl är tillfredsställande.” (D 

2) 

3.3.5	  Självständighet	  
Sjuksköterskorna i studien ansåg att självständighet i jobbet är viktigt. En orsak till att 

söka sig till psykiatri och akutmottagning var en föreställning att sjuksköterskan inom 

dessa områden är mer självständig, har fler delegeringar och får påverka mer än på 

somatisk vårdavdelning. Sjuksköterskorna inom akutmottagning och sluten psykiatri 

ansåg att deras arbetsplats var mindre hierarkiskt organiserade än andra 

vårdavdelningar. De upplevde i och med detta att de hade mer att säga till om och inte 

bara vara assistent till läkaren. Deltagarna upplevde att de hade mycket eget ansvar, att 

de fick vara med och bestämma och påverka och ta egna initiativ, vilket dem 

uppskattade. Flera av sjuksköterskorna uttryckte också att de hade en önskan att i 

framtiden jobba ännu mera självständigt, fatta fler egna beslut och delegeringar att göra 

enklare läkaruppgifter. 

”Ja dom enda gångerna jag varit på en avdelning är när jag haft praktik under 

utbildningen och då tycker jag inte alls man får vara med och påverka utan då är 
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det då doktor, mer hierarki. Det är doktorn som bestämmer och vi utför. Här får du 

vara med på ett helt annat sätt. ” (D 8) 

 

3.4 Intressant arbetsplats som sjuksköterska 
I denna kategori beskrivs subkategorierna Intresse för ämnet, Intressanta 

arbetsuppgifter samt Givande patientgrupp. Här beskriver deltagarna att deras val av 

arbetsplats har påverkats utav intresse för området, arbetsuppgifter samt en nyfikenhet 

för den specifika patientgruppen på deras avdelning.  

3.4.1	  Intresse	  för	  ämnet	  
Intresset för ämnesområdet har stor betydelse för val av arbetsplats ansåg 

sjuksköterskorna i studien. Samtliga sjuksköterskor inom akutmottagningen hade redan 

innan utbildningen intresserat sig för akutsjukvården och en dröm att jobba med 

ambulanssjukvård. För dem lockade akutmottagningen på grund av att det är 

händelserikt och det är där de får ta det akuta skedet. Flera sjuksköterskor uppgav att de 

har svårt att tänka sig jobba med något annat än akutsjukvård.  

”Alltså akutsjukvården har väl alltid lockat för jag gillar att vara där det händer.” 

(D 7) 

Även sjuksköterskor inom psykiatrin hade fått upp intresse för psykiatri under 

sjuksköterskeutbildningen. Genom praktik under utbildning samt läsning av litteratur 

väcktes deras intresse för psykiatri. En av deltagarna ansåg att känna lockelse och 

intresse för området var det allra viktigaste när han valde sin arbetsplats. Sjuksköterskor 

inom psykiatri lockades av att psykiatri är ett mindre utforskat kunskapsområde samt av 

ett intresse för hur människans psyke fungerar och för psykopatologi.  

” Ja och så faktiskt psykiatri lockade mig eftersom det är kanske de minst kända 

området inom medicin. Kroppen är ju ganska kartlagt på många sätt och vis men 

medan psyket är ju ett fortfarande ett mysterium.” (D 2) 

3.4.2	  Intressanta	  arbetsuppgifter	  
Sjuksköterskorna ansåg att intressanta och roliga arbetsuppgifter var viktigt för dem för 

att trivas och vilja stanna kvar på sin arbetsplats. Arbetsuppgifterna på deras 

arbetsplatser ansågs vara tillfredsställande, spännande och givande. Inom psykiatri ville 

sjuksköterskorna inte ha sakorienterade arbetsuppgifter, utan få samtala och integrera 

med patienten för att på så sätt gemensamt lägga upp strategier för en bättre livskvalité 

för patienten. Inom akutsjukvård lockade det tekniska och medicinska, att få vara längst 
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fram i ledet och att med sin kliniska blick få bedöma och prioritera patienten. En 

deltagare menade att arbetsuppgifterna på akutmottagning är mer spännande än på 

vårdavdelning, då sjuksköterskan på akutmottagning inte behöver göra lika mycket 

omvårdnadsarbete som duscha och klä på patienter. Arbetsuppgifterna på vårdavdelning 

ansågs som tråkiga och för lite spännande. 

”Jag har aldrig trivts med det här vara inne på avdelning och man ska, och det ska 

duschas. Och man ska klä på och man ska springa med matbrickor. Det är ett 

jätteviktigt arbete men jag tycker inte det är… Jag trivs inte med det… jag tycker 

det blir långtråkigt. Det är för lite spännande.” (D 7) 

3.4.3	  Givande	  patientgrupp	  
En aspekt att lockas till och trivas på arbetsplatsen uttryckte sjuksköterskorna var att de 

hade en patientgrupp som var givande och rolig. Sjuksköterskorna uttryckte att de 

gillade att deras patienter verkligen var sjuka på riktigt och i stort behov av sjukvårdens 

hjälp för att överleva eller klara av sina liv. Sjuksköterskorna inom akutmottagning 

upplevde att de var stimulerande att få träffa en stor bredd av patientkategorier. På 

akutmottagningen kommer alla patienter in, vilket ger en stor variation av patienter och 

sjuksköterskorna får se många intressanta saker.  

”men sen är det också variationen att man har allt ifrån en kille som har stoppat in 

en pärla i näsan till nån med ett hjärtstopp, man har hela bredden.” (D 5) 

Inom psykiatri uttrycktes också att en patientgrupp som är relativt nyinsjuknad 

uppskattades, patienter som låg nära ett så kallat svenssonliv och utmaningen att försöka 

få tillbaka dem till det.  

 
3.5 Möjlighet till tjänst 
Två av deltagarna inom psykiatrin uttryckte att det var slumpen som avgjorde deras val 

av arbetsplats. De sökte tjänst som sjuksköterska, vilket de erbjöds inom psykiatrin. Den 

ena deltagaren menade att det på den tiden inte var lika enkelt att få ett jobb som 

sjuksköterska, och det var praktiskt för honom att ta ett jobb på den arbetsplats där han 

tidigare sommarjobbat som skötare. Den andra deltagaren sökte fast tjänst, vilket 

erbjöds inom psykiatrin.  

”Men sen så var det slumpen som styrde egentligen att jag hamna på psykiatrin 

Det kom ut en tjänst. Och så tyckte jag det verkade intressant och så sökte jag och 

så har jag blivit kvar. Så så enkelt var det egentligen. Så det var nog mer jobbet, 

slumpen som avgjorde.” (D 1) 
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4. Diskussion 
 
4.1 Huvudresultat 
Föreliggande studie beskriver att de manliga sjuksköterskornas motiv att söka sig till 

och välja att jobba inom akutmottagning och sluten psykiatri var att de ville vara på en 

intressant arbetsplats med bra arbetsmiljö, där de får utvecklas och få känna att de gör 

ett bra jobb. Sjuksköterskorna upplevde att patienterna på deras arbetsplats är i stort 

behov av sjukvård vilket medförde att sjuksköterskorna kunde göra skillnad för 

patienten och fick känna sig viktiga och behövda. Sjuksköterskornas motiv att välja att 

arbeta inom akutmottagning och psykiatri var även att det inom dessa områden fanns 

gott om utvecklingspotential för dem att utvecklas inom sitt yrke och möjligheter att gå 

vidare i karriären. Deltagarna upplevde att arbetsmiljön inom akutmottagning och 

psykiatri som bättre än inom somatisk vårdavdelning i förhållande till självständighet, 

mindre hierarki samt mindre påfrestande stress. Sjuksköterskorna attraherades utav 

variationsrika och oförutsägbara arbetsdagar. 

 

4.2 Resultat diskussion 

4.2.1	  Självständig	  arbetsplats	  fylld	  med	  oförväntade	  utmaningar	  
Enligt sjuksköterskorna i föreliggande studie påverkade graden av självständighet deras 

val av arbetsplats. Vikten att få påverka och bestämma i sitt arbete bekräftas även av 

Goldman och Tabak (2010) samt Hallin och Danielson (2007b). Goldman och Tabak 

(2010) visar i sin studie att graden av självständighet har betydelse för hur pass 

tillfredsställda sjuksköterskor känner sig i sitt jobb. Manliga och kvinnliga 

sjuksköterskor har samma ideal bild av arbetsklimat, men manliga sjuksköterskor 

uppskattar och eftersträvar självständighet i sitt arbete i högre grad än kvinnor. Bland de 

som jobbat länge inom yrket ansågs självständighet viktigare (Goldman & Tabak 2010). 

Självständighet bland sjuksköterskor inom svensk psykiatrisjukvård studerades i en 

studie av Berg och Hallberg (2000). Enligt denna studie var sjuksköterskorna nöjda med 

sitt ansvar och sina befogenheter, och fick mycket delegeringar av läkare och 

psykoterapeuter, dock ansåg de att de hade lite möjlighet att påverka vården i stort. 

Chansen att sjuksköterskor stannar kvar på arbetsplatsen ökar om de upplever sitt jobb 

som självständigt och utmanade (DeCola & Rigging 2010, Hallin & Danielsson, 

2007a). Då självständighet och förmåga att fatta snabba beslut anses som manliga 

egenskap, kan detta påverka att fler män söker sig till områden i vården som anses 
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innefatta just självständigt arbete och snabba beslut, exempelvis akutmottagning och 

psykiatri (Gemzöe 2004).  

I föreliggande studie beskriver deltagarna en tjusning med att arbetsdagarna aldrig 

är varandra lika och att i förväg inte kunna veta vad som ska hända. Tidigare studier har 

också visat att sjuksköterskor inom psykiatri och akutsjukvård anser att det är en rolig 

utmaning att ställas inför oförväntade saker (Berg & Hallberg 2000, Ekstrand 2005, 

Hallin & Danielsson 2007b). Enligt Ekstrand (2005) ansåg manliga sjuksköterskor inom 

akutsjukvård att arbete på vårdavdelning inte var trivsamt då dagarna på avdelning vara 

förutsägbara med mycket rutin, och sjuksköterskorna kunde i princip veta hur hela nästa 

dag skulle se ut redan kvällen innan. Hallin och Danielsson (2007b) visar dock i sin 

studie att även sjuksköterskor inom somatiska vårdavdelningar upplevde att deras 

arbetsdagar var varierande och att det var roligt med utmaningar. 

4.2.2	  Samarbete	  i	  arbetsgruppen	  och	  över	  yrkesgrupper	  
Sjuksköterskorna i föreliggande studie ansåg att deras arbetsplatser hade ett bra 

samarbete i arbetsgruppen och över yrkesgrupperna samt att deras arbetsplats var 

mindre hieratiskt organiserade än andra vårdavdelningar, vilket upplevdes positivt. 

Även andra studier har visat att sjuksköterskor anser att team andan och stöd av 

kollegor på arbetsplatsen är viktigt för att trivas på sitt jobb och vilja jobba kvar 

(Goldman & Tabak 2010, Tei-Tominaga & Miki 2010). Då relationerna till andra 

yrkesgrupper var dåliga upplevdes det som en påfrestning i arbetet (Hallin & Danielson 

2007b). En observations studie gjord av Ekstrand (2005) visade att kvinnliga 

sjuksköterskor uteslöts ur gemenskap av manliga läkare och manliga sjuksköterskor, 

vilket kan ha medfört att hierarkin blev mer påtaglig för den kvinnliga sjuksköterskan 

än för den manliga. Den manliga läkaren och manliga sjuksköterskan kunde exempelvis 

ta rapporten över en kopp kaffe, något den kvinnliga sjuksköterskan inte fick bli en del 

av. Enligt det sociologiska begreppet homosocialitet attraheras män socialt av andra 

män. Detta kan förekomma både i hierarkin vertikalt och horisontellt (Lindgren 1999). 

Enligt Jorfeldt (2000) tenderar män också att uppleva att de motsätter sig hierarki i 

större utsträckning än kvinnor (Jorfeldt 2000). Med fokus på föreliggande studie kan det 

därmed ifrågasättas om den manliga homosocialiteten inom akutmottagning och sluten 

psykiatrivård kan medföra att manliga sjuksköterskor inte uppfattar arbetsplatsen lika 

hierarkisk som kvinnor kanske gör.  
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4.2.3	  Mer	  tid	  och	  möjlighet	  att	  hjälpa	  patienten	  ger	  mer	  bekräftelse	  
De manliga sjuksköterskorna i föreliggande studie upplevde att de vid tidigare arbete 

vid somatisk vårdavdelning inte hade tillräckligt med tid och möjligheter för att hjälpa 

patienterna. I en studie av DeCola och Riggings (2010) fann de att 92% av deltagarna 

ansåg att de inte hade den tid på jobbet för enskilda patienten som de ansåg sig behöva. 

Ett samband mellan att sjuksköterskorna fick tillräckligt med tid för patienten och 

chansen att sjuksköterskorna väljer att jobba kvar inom sin arbetsplats hittades också. 

Sjuksköterskorna inom föreliggande studie upplevde att det var viktigt att få känna att 

de hjälpte patienterna och bli bekräftade. Enligt Jorfeldts studie (2004) ville manliga 

studenter synas och bli bekräftade för sin kompetens i yrket, vilket ansågs möjligt inom 

ambulans. Ingen av deltagarna nämner dock att de vill synas som ett argument för att de 

valt att söka till akutsjukvård. I studien av Hallin & Danielsson (2007b) framkom att 

sjuksköterskorna uppskattade sin förmåga att hantera vårdkvalitet och menade att det 

fanns en tillfredsställelse när de kände att de hade hjälpt en patient med till exempel 

smärtlindring. Enligt Hallin och Danielsson (2007b) uttryckte sjuksköterskor också att 

när de får mer ansvar för svårt sjuka patienter kan det först ge en tillfällig känsla av 

insats men då vårdtyngden blir högre har sjuksköterskorna en känsla av att de inte kan 

ge en bra vårdkvalitet. Betydelsen av att få hjälpa patienter inom psykiatri upplevdes 

även av sjuksköterskor i en studie av Danielson et al. (2013).  

4.2.4	  Karriär	  och	  utveckling	  
Samtliga sjuksköterskor inom akutmottagning i föreliggande studie hade redan innan 

sin utbildning planer på att jobba inom akutsjukvård och ambulans. Inom psykiatri hade 

två sjuksköterskor planer på sin karriär under sin utbildning. Enligt Jorfedlt (2004)  är 

det vanligt att män redan tidigt under sin utbildning valt sin kommande karriärväg i 

yrket. Redan under sjuksköterskeutbildningen uppfattar manliga studenter sig som 

målmedvetna och har önskemål att kontinuerligt utvecklas genom sitt yrke, något som 

deras kvinnliga klasskamrater inte uttrycker lika starkt. Dåliga karriärmöjligheter inom 

sjuksköterskeyrket tros vara en aspekt som påverkar att få män söker sig till yrket 

(Dufwa 2010). En ökning av män i kvinnodominerade yrken sker enklast genom en 

omvandling av yrket då arbetet blir mer teknisk eller kräver utbildning (Hirdman 2003). 

Detta kan innebära att mer utbildning och möjlighet till karriär kan locka fler män både 

till sjuksköterskeyrket samt till områden inom vården. Föreliggande studie tyder på att 

de arbetsområden som valts av de manliga sjuksköterskorna är de områden där det 

upplevs finnas större chanser till karriärmöjlighet. Detta kan tyda på att fler möjligheter 
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till utveckling och avancemang inom området är betydande faktorer för att få männen 

att stanna kvar på dessa arbetsplatser samt locka män till exempelvis somatiska 

vårdavdelningar. Forskning visar att manliga sjuksköterskor upplever en press från 

omgivningen på att avancera inom sitt yrke (Harding 2008). Män i kvinnodominerade 

yrken framhäver ofta sina karriärmöjligheter snarare än sitt jobb, eller umgås med högre 

uppsatta män, ex manliga läkare, samt pratar om sitt jobb i mer maskulina termer som 

exempelvis fysiskt, tekniskt eller sin ledarfunktion. I föreliggande studie framkom det 

att 6 av 8 deltagare hade planer på att läsa vidare. Det attraktiva med avancemang 

genom vidareutbildning framkommer även i en studie gjord i Norge, där de fann att 

manliga sjuksköterskor vidareutbildar sig i högre grad än kvinnor (Rongstad & Aasland 

2007). Män som minoritet i kvinnodominerade yrken har enklare att få bättre jobb och 

högre lön än kvinnor (Lupton 2006).  

 

4.3 Metoddiskussion 
Metoden diskuteras efter begreppen trovärdighet, tillförlitlighet och överförbarhet 

(Graneheim & Lundman 2004, Polit & Beck 2012).  

Trovärdighet (credibility) behandlar hur väl val av informanter, kontext, 

datainsamlingsmetod överensstämmer med studiens fokus. Trovärdighet beskriver 

också hur väl data täckts av kategorier, att ingen relevant data har uteslutits eller 

irrelevant data tagits med. Trovärdighet är också en fråga om bedömning av likheter och 

skillnader mellan kategorier (Granheim & Lundman 2004). Då kvalitativa 

innehållsanalyser ska beskriva variationer ökas trovärdigheten i studien genom att 

studien utförts på två sjukhus med deltagare från två olika akutmottagningar och fyra 

olika psykiatriavdelningar samt att deltagarna har olika lång erfarenhet inom yrket och 

på arbetsplatsen. (Graneheim & Lundman 2012). Antalet deltagare i studien kan ha 

påverkat resultatet, troligen hade fler informanter medfört högre trovärdighet på studien 

och kanske även en större variation av resultatet. Författarna upplevde dock att 

resultatet inom akutmottagning, trots få deltagare uppnådde mättnad. Inom sluten 

psykiatri ansågs inte mättnad ha uppnåtts, vilket kan bero på att intervjuerna utfördes på 

avdelningar med olika inriktningar. 

Datainsamlingsmetoden som använts är semi-strukturerade intervjuer, alternativt 

hade enkät kunnat användas för att samla information om varför de manliga 

sjuksköterskorna valt att söka jobb samt jobba inom psykiatri och akutmottagning. En 

enkät undersökning hade dock förmodligen styrt resultatet mer på grund av färdiga 
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frågor och svarsalternativ samt gett en mindre variation av resultat. Kvaliten på 

intervjun kan påverkas beroende på intervjuarens skicklighet att utföra intervjuer (Kvale 

2007). Eftersom författarna till denna studie inte är vana intervjuare kan skickligheten 

ifrågasättas och därmed kvaliten på intervjuerna. 

 För att uppnå tillförlitlighet (dependibility) ska data ha ändrats så lite som möjligt 

över tid (Granheim & Lundman 2004). Att endast en författare närvarade vid respektive 

intervju har både nackdelar och fördelar för tillförlitligheten. En fördel med att vara en 

intervjuare istället för två är att risken att sätta deltagaren i en underordnad maktposition 

minskar. En nackdel är att intervjuerna i högre utsträckning kan ha blivit påverkade och 

mindre enhetliga än om båda eller endast en person genomfört samtliga intervjuer. 

Deltagarna kan ha fått olika följdfrågor vilket fångat upp större variation. Frågorna kan 

också blivit ställda på olika sätt vilket medfört att deltagarna svarat olika på samma 

fråga. Men genom att en intervjuguide användes förstärks tillförlitligheten. Genom att 

vara två som intervjuar finns fördelen att kunna fokusera på olika saker och på så sätt 

komplettera varandra. Exempelvis att den ena intervjuaren observerar kroppsspråk och 

tar följdfrågor och den andra intervjuaren huvudfrågorna. (Thomsson 2002).  

 En nackdel med intervjuer på akutmottagning var att flera deltagare var stressade, 

och en intervju fick flyttas till efter sjuksköterskans arbetspass för att denne upplevde att 

han inte hade tid att gå ifrån sitt arbete. Ett störningsmoment som skedde på ett par 

intervjuer med akutsjuksköterskor var att personal kom in i rummet där intervjun tog 

plats. Att deltagarna var stressade och intervjuerna blev avbrutna av personal som kom 

in i rummet kan ha påverkat resultatet genom att författarna inte tog lika mycket 

utrymme att ställa möjliga följdfrågor och att deltagaren fick svårare att komma tillbaka 

till flödet i intervjun på grund av avbrott (Thomsson 2002). Författarna upplevde trots 

detta att deltagarna gav fylliga och bra beskrivningar om sitt arbete.  

Att båda författarna tillsammans har analyserat intervjuerna gemensamt ökar 

tillförlitligheten. Den första intervjuns analysschema analyserades av båda författarna 

var för sig och respektive författares analysschema jämfördes sedan med varandra, detta 

ökar tillförlitligheten genom att författarna fått diskutera tillsammans hur de kommit 

fram till likheter och skillnader i analysen. Resterande intervjuer har analyserats 

gemensamt. En intervjustudie kan inte ses som oberoende av forskaren därmed kan 

författarna ha påverkat tolkningen av den transkriberade texten på grund av egna 

värderingar (Graneheim & Lundman 2004, Polit & Beck 2012).  
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 Överförbarhet (transferbility) är en fråga om hur resultatet kan överföras till andra 

grupper och miljöer. För att uppnå detta ska det finnas en tydlig beskrivning av bland 

annat undersökningsgrupp, datainsamling och analysmetoden. Huruvida studien är 

överförbar är dock upp till läsaren (Granheim & Lundman 2004).  

 

4.4 Kliniska implikationer för omvårdnad och förslag till fortsatt 
forskning 
Om denna studie används av psykiatriavdelningar och akutmottagningar för att få 

medarbetare att stanna kvar, samt blir till hjälp för somatiska vårdavdelningar att locka 

till sig män och få dem att stanna kvar på arbetsplatsen, kan denna uppsats få en 

betydelse i den kliniska verksamheten. Författarna föreslår att fortsatt forskning behövs 

om varför män och kvinnor söker sig till olika områden inom sjuksköterskeyrket.  

Även fortsatt forskning om varför manliga sjuksköterskor i högre grad söker sig till 

psykiatri och akutsjukvård behövs. Det vore även av intresse att undersöka om kvinnor 

söker sig till psykiatriavdelning samt akutmottagning av samma anledningar som män. 

 

4.5 Slutsats 
Trots att slutenpsykiatri och akutmottagning är två skilda områden uppgavs det finnas 

gemensamma orsaker till de manliga sjuksköterskornas val av arbetsplats. Bland de 

manliga sjuksköterskorna fanns en attraktion till arbete som upplevs som intressant, 

självständigt, varierande och med bra arbetstempo. Deltagarna tyckte att det var viktigt 

att få känna att de verkligen fick hjälpa patienten och göra ett bra arbete. 

Sjuksköterskorna hade tydliga tankar om karriär och vilja att utvecklas på sin 

arbetsplats.  De hade en negativ föreställning om att arbetet på somatisk vårdavdelning 

inte motsvarade dessa viktiga faktorer.  
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